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 غلط است؟ ینهکدام گز _ 1
 کربنه بسازد.   یک یبدو نوع ترک ی  تواند در اندامک دوغشا یم ی(تنفس نور ۱
ا یم یسکو رب یم(انز ۲  کربنه بسازد.   ۳ یبدو نوع ترک ییطتواند در شر
ز با اکس ۳دوفسفاته مرحله  یبترک ی،(در تنفس نور ۳ نفتوسنت  ر  شود.  یم یبترک ت 
هاندامک ذخ یندر بزرگت   CO2شکل  یدارترینپا هنگایم CAM یاه(در گ۴  شود.  انجام نیم یشود تنفس نور  یم ت 

 

 
 

 نادرست است؟ ینهکدام گز _ 2 

ز (اول۱  دوفسفاته است.  مولکویل  ، 3C یاهدر گ 2COیت مولکول حاصل از تثب ی 

ز (همزمان با پالسمول۲  دهند.  از دست یم 2CO ایل ی،مولکول ها CAM یاهنگهبان روزنه ، در گ یسلول ها ت 

 دهد.  سلول رخ یم یکدر دو زمان مختلف ودر 2CO یتگل ناز ،تثب  یاه(در گ۳

 کند  ید تول ی  را در اندامک دوغشا یبسکو ر  یمماده انز  یشتواند ، پ نیم 3C یاهاندر گ ی(تنفس نور ۴

 

 

 

 . ............ ...  کاکتوس ، یط  یاهدرگ_ 3
 شود.  خارج از کلروپالست جدا یم در قسمت   ایل ید اس یکاز  ید اکس یکربن د  یروز ، مولکول ها(۱
 شود ساخته یم یدار دوفسفاته ناپا یبترک ینجو در چرخه کالو  ید اکس یروز،با مرصف کربن د(۲
ز را تام یبسکو ر  یمماده انز  یششده در اندامک تک غشا ، پ یتتثب یروز،مولکول ها(۳  کنند.   یم ی 
ه ،فعال(۴  کند.   یم یدا پ یشافزا یبسکو ر  یالزیکربوکس  یتروز،با ورود مولکول بدون فسفات به بست 
 
 
 
هدرباره زنج ینهکدام گز _ 4 ون کلروپالست صح ت   است؟ یحانتقال الکت 
ز همه پروت(۱ ون ، به بخش اب گر  یها ی  ول متصل هستند.  یغشا یز انتقال دهنده الکت   فاقد کلست 
ون را کاهش یم یشوند،انرژ  غلظت یم یبش یجاد که باعث ا  عوامیل(۲  دهند.  الکت 
ون ها(۳ ون ملحق یم شود به نویع خارج یم یستمفتوس ینکه از کوچکت    یالکت   شوند ناقل الکت 
 یتواند به مولکول سه حلقه ا شود، یم یم یالکوئید داخل ت یفضا یدیاس یتکه سبب کاهش خاص  یتز پروت(۴

 ،فسفات اضافه کند. 
 
 

 

 

 است.  یحصح ینهکدام گز _ 5
 شود.  یم یدهکربنه د  ۳قند  ینچرخه کالو  یگام ها  یشت  در ب(۱
 شود.  یم یلبا دوفسفات تبد یت  به ترک ATPمرصف  یط ۳محصول گام (۲
ندرمحل ساخت اکسH، غلظت  یالکوئید با عملکرد پمپ در غشا ت(۳ ر  کند  یم یدا کاهش پ  ت 
ز مرصف شود.  نیم ین،چرخه کالو  ۴محصوالت گام (۴  تواند در مرحله دو فتوسنت 
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 عبارت زیر را به درست  تکمیل نیم کند.  ینهکدام گز _ 6
 « . .......... است ....  A یلکلروف  یکه دارا  جانداری» 
 انجام دهد یتفاقد جنس یتتواند لقاح را بر سطح گامتوف یم(۱
 داشته باشد یتوپالسیممتصل به غشا س یکتواند دو ماده ژنت یم( ۲
 تواند هر سلول ان دوتاژک داشته باشد یم(۳
 خود را مضاعف کندDNAنوع اندامک  ۳در  سلویلچرخه  تواند یط یم(۴
 

 
 
ز در گ در یط_ 7  ... .......... شبدر....  یاهمراحل فتوسنت 
ون پرانرژ  که قند ساخته یم  یدر مرحله ا(۱  شود ساخته یم یشود، مولکول ناقل الکت 
ه افزا شود، یم یلتبد یمیای  ش یبه انرژ  ینور  یکه انرژ   یدرمرحله ا(۲  کند  یم یدا پ یشفسفات ازاد بست 
ومغناط شود، بخشر  یم ید تول ماده دفیع که نویع  یدر مرحله ا(۳  شود جذب یمp700در  یشاز امواج الکت 
 دهد کربنه رخ یم  ۳ یبدر ترک یا واح یش، اکسا یستکه به نور وابسته ن  یدر مرحله ا(۴
 

 

 
 

 است یحکاکتوس و ذرت صح  2CO یتدرباره تثب ینهکدام گز _ 8
 شود.  دهد،درگام دوم، قند ساخته نیم رخ یم یتکه مرحله اول تثب  در ذرت برخالف کاکتوس در سلویل(۱
 شود.  سلول انجام یم یکمختلف از  یدر قسمت ها یاهدو گ ینا 2CO یتتثب ۲و ۱مرحله (۲
ز صورت یم ین، در حضور محسوس تر  یاههردو گ 2CO یتتثب ۱مرحله (۳ د گ  عامل موثر بر فتوسنت   ت 
 کند.   یم یدا پالسمودسم ها انتقال پ یقاز طر  یتتثب ۱حاصل از مرحله  یمولکول ها یاهدر هردو گ(۴
 

 

 
ز صح ۳کدام درباره مرحله _ 9  است یحفتوسنت 
هاز زنج یدهد ،عضو  رخ یم یا که اح  در هر گایم(۱ ون ساخته یم ت   شود انتقال الکت 
هذخ یکه انرژ   در هرگایم(۲  شود یم یدهدوفسفاته د یبشود ،ترک شده ازاد یم ت 
ز ب یوند شود، پ یم یدهکربنه د۳که قند   هرگایم یدرابتدا(۳  شود فسفات ها شکسته یم ی 
 است.  ان جز مواد دفیع یمماده انز  یششود، پ یم یدهکربنه د  ۶ یبکه ترک  درهرگایم(۴
 

 

 

ز جانداران صح_ 10  است یحچند مورد درباره فتوسنت 
ز در داخل غشاالف   ی(تمام مراحل فتوسنت 

ز
 شود.  کلروپالست انجام یم  دروی

 شود.  یم ید شود دونوع مولکول دوفسفاته تول کربنه مرصف یم  ۳که قند   (درگایمب
ه مولکول دوفسفاته مرصف یمج ز در بست   شود.  (درمرحله دوم فتوسنت 
ینبا ب شود، مولکویل مرصف یم تک کربتز  یبکه ترک  (در گایمد  شود.  کربن ساخته یم  یشت 
 چهار مورد( ۴       سه مورد ( ۳        دو مورد ( ۲     مورد  یک(۱
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ز صح ۲چند مورد درباره مرحله _ 11  . است یحفتوسنت 
ه(هر زنجالف ون در کاهش  ت  ه نقش دارد  H+انتقال الکت   . بست 
ه ن یکاهش دماکاهش فسفات موثر است در که در   (کانایلب ز بست   . نقش دارد  ت 
ه(هر زنجج ون ،در تبد ت   . ها به هم نقش دارد  یانرژ  یلانتقال الکت 
 . شود  هم انجام یمهم جهت با  H( ورود و خروج د
 دو مورد(۴          مورد  ۱(۳         مورد  ۳(۲       مورد  ۴(۱
 

 
 
 کنند؟  یم ید قند تول NADPHمرصف  یط یر،از موارد ز  یککدام _ 12
 در خزه.  یید سلول هاپلو  نویع یمحاصل از تقس یسلول ها(۱
 درخت.  جوان در نویع یتکننده اسپورف  یهتغذ(۲
 در شخس.  یپلوید سلول د یمحاصل از تقس یسلول ها(۳
 شدند.  یاناغاز  یاریکه منشا بس  یها یوکاریوت یشپ(۴
 
 

 
 . است یحصح 4C یاهانچندمورد درباره برگ گ_ 13
ز کننده براالف  است.  متیک ییمانز  یستمبه دو س 2CO  یتتثب ی(هر سلول فتوسنت 
 است.  متیک ید اس ، به ساخت نویع 2CO یتتثب یبرا یم( هر پارانشب
ده ،توسط اول سلویل یهچهار کربنه به ال  ید (ورود اسج ز فشر د گ  صورت یم ییمانز  یستمس ی   . ت 
 کربنه بسازد.   ۳قند  3C یاهانتواند درگ یم یاهانگ  ینکربنه در ا  ۴ ید (بخش سازنده اسد
 سه مورد( ۴       دو مورد ( ۳       مورد  یک(۲     صفر مورد (۱
 
 
 

 ................. ... NADPHمولکول _ 14
 است یتز همراه با باز پور  یدینوکلئوت( ۱
ه تام یدروژنهمواره ه(۲ ز خود را از بست   کند  یم ی 
ون، اول(۳ ز الکت  ز را تام یاهاناز گ بعضز  2CO یتشکل تثب ی   کند  نیم ی 
 شود.  یم یهاز کلروپالست ساخته وتجز  یکسان یدر دو فضا(۴
 
 
 
 ................  قطعا ...............  ید درحضور نور شد یایههرگ_ 15
ز یم ی  کارا  ینبا باالتر (۱  داشته باشد یسکو رب یمتواند انز  برگ ان یم یانکند_هرسلول م  فتوسنت 
ز یم c4 یاهنصف گ یبا تقر  ی  باکارا(۲  کند  یم ینوارد چرخه کالو  یما جورا مسق co2کند_   فتوسنت 
ز اول یهکند_ساخت وتجز   بسته فتوسنت  یم یبا تقر  یبا روزنه ها(۳  دهد سلول رخ یم یکدر  co2 یتشکل تثب ی 
هدر دو اندامک ذخ co2 یت_تثبکندرشد یم یمعموال به کند(۴    ت 

 
دگ  صورت یم کننده مواد رنیک  ت 
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 همه گ_ 16
ز
 آن ها .............. مشاهده کرد.  یماده  یتکه ............... دارند ، در گامتوف  یاهای

 توان آرکگن  منفذ دار_نیم یبا انتها ی  سلول ها( ۱

۲ ) 
ز
  یوز م یمتوان تقس _نیمیکولمتصل به کوت دسته هاگدای

 توان دو تخمزا  _یمنر چند سلویل یتگامتوف(  ۳

ز کننده_یم ت  غ یتاسپورف( ۴  یپلوئیدتوان سلول د فتوسنت 

 
 
 . د نک  یم لیمکت ت  سر د هبرا  یر عبارت ز  ینهکدام گز _ 17
 در چرخه تناوب نسل همه گ »

ز
ناکس ید تول ی  که ................ توانا  یاهای ر آب را دارد ، به طور  یهاز تجز  ت 

 « قطع .......... 
 شود.  مشاهده یم و خارج   دو پوسته داخیل ینر دارا یت_گامتوفیتاسپورف( ۱
هدر انتقال ش ید ماده_تراکئ یتگامتوف(  ۲  خام نقش ندارد.  ت 
 وان نقش دارد. ج یتاسپورف یهدر تغذ یت_گامتوفیتفقط اسپورف( ۳
وزئیتو هم اسپورف یتهم گامتوف( ۴ کت یم ید _همه آنت   کنند.   ها در لقاح شر
 
 

 
 ................................   یایههر گ_ 18

ً
 که ............................. قطعا

 با 1
ً
ز کننده ا یتکند ـ گامتوف  یم یجاد تواند  افراد نسل بعد را ا یم مثل جنش ید تول هاگ یط یک( رصفا  یجاد فتوسنت 

 کند.   یم
ز توسط بخشر  ی( جذب آب برا2 بالغ  یتتواند انجام  شود ـ اسپوروف است  یم ید از آن که هاپلوئ فتوسنت 

وتروف دارد.   هت 
با سه  تواند بافت   شود ـ یم نیم یدهمجموعه کروموزوم د یکبا  درون دانه آن در کنار بافت   یافته یت  ( دو برگ تغ3

 دهد.  یلمجموعه کروموزوم تشک
 یمآنز  یدارا یتشده است ـ فاقد گامتوف یجاد تخم آن قبل لقاح ا یتوز حاصل از م یکننده سلولها  یه( بخش تغذ4
 باشد.  یم یسکو روب
 
 

 

 شود؟ مشاهده یم یاهاناز گ یاریچند مورد در بس_ 19

ز پروتئ رشته دوک از بعضز  یل(تشکالف ز پروتئ یهمکار با  یتوپالسیمس یها ی   ی  غشا یها ی 

  یشر رو  یبخش ها یلهبه وس ت  (تکثب

 مولکول سوخت   یمیای  ش یانرژ  ید تول ی  با توانا یشه(ر ج

ز (رشد نخستد   ی 

 (چهار مورد4(سه مورد  3(دومورد   2مورد    یک(1
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 در همه گ_ 20
ز
 که ........ دارند ، ........   یاهای

 جوان نقش دارد  یتاسپورف یهدر تغذ یت_گامتوفی(عنارص آوند1

ز (رشد پس2  را مشاهده کرد  یانهسال یتوان حلقه ها _در ساقه یمی 

ز کننده_زوائد ر  یت(گامتوف3  شود مانند مشاهده یم یشهفتوسنت 

 شود مشاهده یم یافتهشکل  یت  تغ یبرگ ها یان_در رو گوشت    یمضخ یکوتاه با برگ ها  یار بس ی(ساقه ا4

 

 
 
 باشد؟  یمن یحمورد صح کدام  یر با توجه به شکل ز _ 21

 است  یکسان Eبخش  یپبا ژنوت Aبخش  یپ(ژنوت1

هرا ذخ ی  است که مواد غذا الله تنها بخشر  یاهدر دانه گ B(بخش 2  کند   یم ت 

 در دانه نخود به پوشش دانه متصل است  C(بخش 3

 باشد یم Dدانه بخش  یندر ا ید (تنها بخش هاپلوئ4

 

 
 
 باشد.  نیم یحصح یر ز  یچند مورد از عبارت ها_ 22

 است.  ، سه الیل یانکننده رو   یهبخش تغذ یپ( در گل شخ برخالف نرگس زرد ژنوتالف

 رو  یسهتنها در ک یشبدر سلول دو هسته ا یاههمانند گ ( در گل مغری  ب
ز
 شود.  مشاهده یم یای

 ( در گج
ز
 شود.  سلول تخم آغاز یم یمساو  ت  غ یمبا تقس یانرو  یلدارند قطعا تشک مثل جنش ید که فقط تول  یاهای

 است.  یکسان یهاول یانرو  یپبا ژنوت یاهگ  یبخش ها یهمه  یپتوان گفت ژنتوت ( به طور قطع یمد

۱ )۱        ۲ )۲          ۳ )۳           ۴ )۴ 

 

 
 باشد.  یم یحصح ینهکدام گز _ 23

یقرار گ یتوان گفت در هر نوع رشد ، نحوه  یم( ۱  کند.   یم یت  لوله ها در سلول ها تغ یز ر  ت 

  یک یاهانتوان گفت گ نیم( ۲
ز
 کنند.   رشد خود را کامل یم ی  بودن مواد غذا ساله در صورت کاف

 چند ساله است.  چوی   یاهانجزء گ یز برگ ر  یاهتوان گفت هر گ یم( ۳

  یکه برا  یایهتوان گفت گ نیم( ۴
ز
نقش  یانبه رو  ی  دهد ، لپه ها در انتقال مواد غذا یم یل، غالف تشک جوانه زی

 دارند. 
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 کند.   نیم یلتکم را به درست   یر عبارت ز  ینهکدام گز _ 24

«  
 
 « ، ممکن است ...........  یابد که هورمون مؤثر در ..........   در صوری

 . د نک  ت  یغتقلمه ها  ی  زا یشهر  کیر حت ر ادقمگل ، کاهش_   یشاخه ها شادای  ( ۱

  یکتحر ( ۲
ز
 بدون دانه گردند.  یها یوهبه م یلدانه دار تبد یها یوه_میش، افزا جوانه زی

 چ( ۳
 

گ  . یابد  یشافزا رأیس یها یستممر  برجز  یم، کاهش_تقس رأیس ت 

ز دچار پالسمول ی_واکوئل مرکز یشزا ، افزا یماریمبارزه با عوامل ب( ۴  شود.  ت 

 

 
 
 یست؟گاه ممکن ن  یچه یاهاندر انواع گ جنش ت  غ ت  تکث یدر روش ها_ 25

هورمونکلون تحت تاث  یاهگ  نویع یجاد ا(۱  ترشح شده از ساقه یها ت 

ید ه یاهگ  یجاد ا(۲  یالسگ  یاهبدون الن گ یسلول ها حاصل از هم جویسر  یت 

ون به واسطه تشک یطمقاوم به شته در مح یاهگ  نویع یجاد ا(۳  یبنوترکDNA یلست 

ژنومبدون تغ یگر د یاهگ  یبر رو فاقد تار کشنده ،  یاندام ها یجاد ا(۴  یهسته ا یت 

 

  

 
 توان ............ را مشاهده کرد.  ............... یم یدارا یاهبه طور معمول ، در هر گ_ ۲۶ 
ز نخست یستم( مر ۱   یشهر  _رشد طویلی 
ز پس یستم( مر ۲   یانهسال ی_حلقه های 
  یتوده ا یان_جر و افق   یتز زم یر ( ساقه ز ۳
 نر یت_گامتوفی( عنارص آوند۴

 

 

  

 باشد.  یم یحکدام مورد ) موارد ( صح_ 27

 شوند.  بدون دانه از از رشد و نمو تخمدان حاصل نیم یها یوهتوان گفت م ( یمالف

ا یلن( هورمون اتب ز تواند در تام یم غرقای   یطدر شر ناکس ی  ر    ت 
ز
 ها نقش داشته باشد.  یشهر  یبرا کاف

 شود.  ، در پوست بخش زنده مشاهده نیم چوی   یساقه ها یل( در سال دوم تشکج

د گ  طول روز قرار نیم ت  آن تحت تاث که گلدیه  یاهای( هر گد  باشد.  تفاوت یم ی   یاهان، جز گ ت 

 ب ( ۲ب ، ج                   ( ۱

 الف ، د ( ۳ج ، د                    ( ۳
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  یاهانرشد در گ یکننده ها  یمدر ارتباط با تنظ_ 28
ز
تواند در  ............ نقش داشته باشد ،  که یم  ، هر هورموی

 قطعا ................ 

۱ ) 
 

ل یم ی  مربوط به مراحل انتها یها یند رشد_فرا بازدارندگ  کند.   نمو را کنت 

ز پروتئ(  ۲ ل سنت  ز کنت   ندارد.  شدن ساقه نقشر  یلطو  یکها_در تحر  ی 

ز پالسمول( ۳  دهد.  را کاهش یم یا یشهر نگهبان روزنه_فشار  یسلول ها ت 

 شود.  نیم ید _در رأس ساقه تولی  زا یشهر  یکتحر ( ۴

 

 
 

 

 درباره ساقه چندساله درخت افرا غلط است ینهکدام گز _ 29

 کند.   یم یتبدون هسته فعال یکه در پوست وجود دارد تا اخر عمر در کنار سلول ها  یستیممر (۱

 دهد.  یم یلحلقه تشک یکپوست وجود دارد اغلب موارد در هر سال  یر که در ز   یستیممر (۲

 قرار دارد.  یدونوع استوانه مرده و زنده را دارد در بخش استوانه مرکز  ید تول ی  که توانا  یستیممر (۳

ز رشد پس(۴  . تواند باعث کاهش قطر پوست شود  نیم ی 

 

 
 
 شود.  فاقد ......... قطعا ................... مشاهده یم یاهدر هر گ_ 30

 دانه  ت  _تکثیول( سانت  ۱

 عامل پراکنش ید _تولیوزم یم( تقس۲

 _ضمائم برگ مانندید( تراکئ۳

 ی  ( آرکگن_لقاح دوتا۴
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 2 ینهگز _ 1
 تحلیل گزینه ها : 

  یبشود.ترک خارج یم 2CO یکدو کربنه ، یباز ترک یتوکندری(در م1
 
 کربنه خواهد بود  یک ی   مانده ن باق

 شود.  کربنه ساخته یم  ۳ یبفتوسنی   ترک ۳همانند مرحله ی.در تنفس نور 1 نکته
 یبترک یمانز  ینا یشود. در تنفس نور  ساخته یم یدار اپاکربنه دوفسفاته ن  ۶ یبترک یندر چرخه کالو  یبسکو ر  یم(انز 2
 شود.  کربنه ساخته یم  2کربنه و   ۳
نبا اکس ۴کربنه دوفسفات گام   ۵ یب(ترک۳ ژ  شود.  یم یبترک ی 
  اعمال درشب صورت یم ینشود، ا شود و انگاه وارد واکول یم یم یتتثب یتوپالسمجو در س 2CO(مولکول ۴
د گ  ر است. وابسته به نو  ی.تنفس نور ی 
 

 
 ۴_گزینه 2

 تحلیل گزینه ها : 
 . اسید چهار کربنه است 3Cدر گیاهان  2CO اولی   شکل تثبیت(1

ین فشار اسمزی دارند و در حالت پالسمولی   (2 در روز کل روزنه های گیاه بسته هستند وسلول های نگهبان بیشی 

 . لروپالست یم شود وارد ک 2COاز انها ازاد یم شود.این  2COهستند.در روز اسید های ایل 

 در کاکتوس و گل ناز در شب و روز و دریک سلول انجام یم شود.  2CO تثبیت(۳

کربنه   ۵خارج یم شود.پیش ماده انزیم ربیسکو  از ان 2COمولکول دو کربنه حاصل از تنفس نوری ، در میتوکندری (۴

 است.  2Oو  2COدوفسفاته و 

 
 

 ۴_گزینه 3
 تحلیل گزینه ها : 

 از اسیدهای ایل خارج یم شود نه یک اسید. CO2،   درسیتوپالسم(1
 حاصل از اسیدهای ایل مرصف و تثبیت یم شوند co2در مرحله دو تثبیت کربن دی اکسید، (2
د co2اولی   تثبیت(۳ ه در این اندامک صورت یم گی  د ، فقط ذخی   . در خارج از واکول صورت یم گی 
 شود و فعالیت ریبسکو را افزایش یم دهد. در روز از اسید های ایل ازاد یم co2مولکول (۴
 

 

 

 ۴_گزینه4

 تحلیل گزینه ها : 

 ها به اسید چرپ متصل نیم باشند. اگر به شکل کتاب نگاه کنید بعض  از پروتی   ( 1 

ون را (2  عوامل ایجاد کننده شیب غلظت ، انزیم تجزیه کننده اب و پمپ غشایی است.فقط پمپ غشایی انرژی الکی 

 یم کاهد

ین فتوسیتم (۳ ون یم دهد 1کوچکی  نده الکی  ون را به گی 
 یم باشد که الکی 

 سه حلقه دارد.  ADPگروه فسفات یم افزایید و   ADPمنظور کانال پروتین  است که به (۴
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 1_گزینه5

 تحلیل گزینه ها : 
 کربنه دیده یم شود  ۳قند  ۴و  ۳و 2در گام های (1

 کربنه دوفسفاته تبدیل یم شود  ۵ه ترکیب بATPمحصول گام دو یط مرصف (2

ن در فضای داخل تیالکوئید (۳ ژ پمپ غشا تیالکوئید غلظت فضای داخل تیالکوئید را افزایش یم دهد، اکسی 

 ها)فضای سوم کلروپالست( ساخته یم شود

ل یم تبدیATPدر فضای دوم کلروپالست به ADPکربنه دو فسفات است.   ۵و ترکیب  ADPمحصوالت گام چهارم (۴

 شود. 
 

 
 

 2_گزینه 6

   تحلیل گزینه ها : 

حتما یوکاریوت بوده و گیاه یا جلبک است.در رسخس ها لقاح بر روی گامتوفیت قلنی شکل aجاندار در کلرفیل (1

 انجام شود. گامتوفیت رسخس ها برخالف گامتوفیت خزه ها فاقد جنسیت است. 

ی ها هنگام تولید مثل غی  جنیس دو(2
 به غشا متصل هستندDNAفقط در باکی 

 کلن  ولوکس هر سلول ان کلرفیل و دوتاژک دارد(۳

، هسته  و در مرحله کیط چرخ(۴ ، میتوکندری و کلروپالست G2ه سلویل در گیاهان و جلبک ها در مرحله سنی  

DNA .خود را مضاعف یم کنند 
 

 

 

 ۳_گزینه 7

 تحلیل گزینه ها : 
ون پرانرژی   قند ساخته یم شود، در این مرحله ۳در مرحله (1 نده الکی   ساخته یم شود.  NADگی 

ه کاهش پیدا یم کند، چون  2در مرحله (2  تبدیل یم شود.  ATP بهADP فسفات ازاد بسی 

ه ها یم شود ، 1در مرحله (۳  جذب رنگی  
ی
ن ازاد یم شود ، در این مرحله نور مری ژ  اکسی 

 قط احیا یم یابد. کربنه در گام دوم ف  ۳، به نور وابسته نیست، ترکیب ۳مرحله ( ۴

 
 

 1_گزینه8
 تحلیل گزینه ها  : 

  ۴تثبیت در ذرت در دوسلول متفاوت انجام یم شود ،در سلول های میان برگ اسفنجی ،فقط تثبیت اسید (2و1
د.تثبت در کاکتوس در قسمت های مختلف یک سلول انجام  کربنه دارن، دراین سلول چرخه کالوین صورت نیم گی 

 یم شود. 
د . درشب هم محسوس ترین عامل موثر در فتوسنی   یعن  نور وجود  1در مرحله(۳ در کاکتوس درشب صورت یم گی 

 ندارد. 
فقط در ذرت است، که تثبیت در دوسلول متفاوت انجام یم شود.انتقال اسید چهار کربنه به غالف اوندی از (۴

د.   طریق پالسمودسم صورت یم گی 
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 2_گزینه 9

 تحلیل گزینه ها : 
ساخته یم شود، هیچ کدام از این مولکول ها  ADPو  NADPکربنه رخ یم دهد در این گام   ۳دو احیا اسید در گام (1

ون نیست.  ه انتقال الکی   از زنجی 
ی
 جزی

  ۵، ترکیب  ۴کربنه دوفسفانه هستند.در گام   ۶و ترکیب  ADPازاد یم شود .در گام دو  ATPانرژی  ۴و  2در گام (2

 تند. دو فسفاته هسADP  کربنه و 

 شکسته نیم شود.  ATPقند دیده یم شود و  ۳درگام (۳

 کربنه دوفسفاته دیده یم شود که انزیم ریبسکو فعالیت ندارد.   ۶درگام دو نی   ترکیب (۴
 

 
 2_گزینه 10

 ب  و دصحیح است. 

 تحلیل گزینه ها : 

ی های فتوسنی   کننده کلروپالست ندارند  الف(باکی 

 ساخته یم شوندADPو  کربنه دوفسفاته  ۵ترکیب  ۴ب(درگام 

ه انتقال  ه یط فعالیت زنجی  ه ATPکه دو فسفاته است به ADPمولکول 1ج(در بسی  ی ها بسی  تبدیل یم شود)باکی 

 ندارند(

 کربنه دوفسفاته تولید یم شود.   ۶مرصف یم شود و ترکیب CO2د(درگام اول 

د. کربنه دوفسفاته در دو گام متفاوت   ۶نکته مهم. تجزیه و تولید ترکیب   صورت یم گی 

 
 

 1_گزینه 11

 تحلیل گزینه ها : 

ه انتقال اول به وسیله پمپ غشایی  الف( زنجی 
+H ه کاهش یم دهد  بسی 

ه انتقال دوم به باعث تبدیل  د.  NADPHبه  NADPزنجی  ه صورت یم گی 
 یم شود، این تبدیل در بسی 

ه را  ATPبه  ADPب(کانال انزییم با تبدیل   یم کاهد.این تبدیل انرژی خواه استفسفات ازاد بسی 

ه ها   درست یم کنند.انرژی نوری به شیمیایی تبدیل یم کنند.  NADPHو  ATPج( زنجی 

 د(با توجه به شکل کتاب دریس به نکته یم توان یی برد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

 

5 

 1_گزینه12

 تحلیل گزینه ها : 

 فتوسنی   کننده هستند.  سلول های حاصل از تقسیم میتوز هاگ خزه گامتوفیت هستند.گامتوفیت ها خزه(1

 که اسپورفیت جوان انها توسط گامتوفیت تغذیه یم شود ، بازدانه ها هستند ، گامتوفیت بازدانه ها (2
 
تنها درختای

 فتوسنی   نیم کند،

سلول تخم میتوز انجام یم دهد و اسپورفیت جوان را به وجود یم اورد.اسپورفیت جوان رسخس فتوسنی   نیم  (۳

 کند. 

 که منشا بسیاری اغازیان شدند،  ۳)فصل  یان کلروپالست دارند بعض  اغاز (۴
 
ستان(.پس پیش یوکاریوی دوم دبی 

 فتوسنی   نیم کنند. 

 

 ۳_گزینه 13

 تحلیل گزینه ها : 
 در سلول نگهبان روزنه یک مرحله ای بوده و به دوسیستم انزییم احتیاج ندارد 2COالف(تثبیت 

 ندارد.  2COب(پارانشیم ابکیسژ تثبیت 

دج(س  اخت و ورود اسید چهارکربنه به سلول های بدون فضای بی   سلویل توسط سیستم انزییم اول صورت یم گی 

 کربنه بسازد و انزیم های چرخه کالوین را داشته باشد  ۳یم تواند اسید  3Cد(پارانشیم اسفنجی در گیاهان 
 

 

 

 ۳_گزینه 14

 تحلیل گزینه ها : 
  در این مولکول وجود دارد)این باز دوحلقه ای است(دو نوکلئوتید دارد که باز ادنی   نی   (1

ه تامی   نیم کند(2
ی ها ،هیدروژن خود را ازبسی   درباکی 

 گیاهان در گام دو از این مولکول تامی    3C بیشی  گیاهان(۳
ون اولی   شکل پایدار بیشی 

هستند درنتیجه الکی 

 ه است(کربن  ۴اسید 4Cو  CAMدر گیاهان  2COمیشود.)پایدارترین شکل 

ی ها این گزینه را نقص یم کنند(۴ ه تولید و تجزیه یم شود.ویل باکی   در مرحله دو  و در مرحله سه فتوسنی   در بسی 

 
 

 

 2 ینهگز _ 15

 تحلیل گزینه ها : 
ینب ید در حضور نور شد 4C یاهانگ(1  ندارد.  یسکو رب یمو انز  ینچرخه کالو  برگ اسفنجی  یاندارند ، م یی کارا  یشی 

 . دارد  2CO یتمرحله تثب یکاست که  4C اهانیمنظور گ(2

دگ  صورت یم یان در غالف اوند یهو تجز  برگ اسفنجی  یانکربنه در م4 ید ، ساخت اس 4C یاهاندر گ(۳  ی 

 شود سلول انجام یم یککربنه در   ۴ ید اس یهمهم.ساخت و تجز  نکته

د گ  صورت یمکلروپالست   یعن  اندامک  یکسلول و در  یکفقط در  2COتثبت  CAM یاهاندرگ(۴  . ی 

 :  مهم نکته
 

 دارند.  واکول و کلروپالست مواد رنگ
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 ۴_گزینه 16

 تحلیل گزینه ها : 

سلول هایی با انتهای منفذ دار تراکئید و عنارص آوندی هستند. در گامتوفیت ماده بازدانه ها یم توان تخمزا ( 1

 مشاهده کرد. 

 متصل به کوتیکول ) هاگینه( 2
 
 ( در رسخس مشاهده یم شود. رسخس گامتوفیت ماده ندارد.  دسته هاگدای

گامتوفیت نر چند سلویل در خزه ها و بازدانه ها مشاهده یم شود. ) در نهان دانه گامتوفیت نر دو سلویل است (. (  ۳

 در گامتوفیت ماده خزه یک تخمزا مشاهده یم شود. 

د. در گامتوفیت ماده خزه یم توان سلول تخم ) سلویل اسپورفیت غی  فتوسنی   کننده در خزه ها مشاهدت یم شو ( ۴

 دیپلوئید ( مشاهده کرد. 

 
 

 2گزینه _ 17

ن از تجزیه آب ، فتوسنی   است.  ژ  منظور از عبارت توانایی تولید اکسی 

 تحلیل گزینه ها : 

 د. ( در رسخس ها و بازدانه ها و نهان دانه ها اسپورفیت فتوسنی   دارد. رسخس ها گامتوفیت نر ندارن1

 ( تنها در خزه ها گامتوفیت ماده فتوسنی   دارد. در این گیاهان تراکئید وجود ندارد. 2

( در بازدانه ها و نهان دانه ها تنها اسپورفیت فتوسنی   دارد. در نهان دانه ها گامتوفیت در تغذیه اسپورفیت نقیسژ ۳

 ندارد. 

کت ( در رسخس ها هم گامتوفیت و هم اسپورفیت فتوسنی   دارند. در ۴ وزوئید ها در لقاح رسژ رسخس ها برخ  آنی 

 یم کنند. 

کت یم کنند.  وزوئید ها در لقاح رسژ  نکته : تنها در نهاندانه ها همه آنی 
 

 

 

 

 3 ینهگز _ 18

 ها :  ینهگز   تحلیل

 نسل یتونههاگ م یک یماست و گامت حاصل از تقس مثل جنیس ید تول که نویع  یدهد رخ م یی در نهاندانگان بکرزا(1

وتروف است.  یتکنه. گامتوف  یجاد بعد رو ا  نهاندانگان هی 

  یتخزه نر اسپوروف(2
 
بالغ آن  یتاسپوروف در جذب آب نقش دارد ویل ید هاپلوئ یزوئید در رسخس ر  ندارد. از طرق

 اتوتروف است. 

 ید هاپلوئ بافن   ینها ر اباشد. چون در کنا لپه یم یافتهشکل  ی  تغ یباشد. برگها عبارت در رابطه با نهاندانگان یم ینا (3

 باشد.  با سه مجموعه کروموزوم آلبومن یم و نهاندانه است. بافن   یستما بازدانه ن یدولپه ا ینبنابرا یمندار 

.که در خزه و رسخس یمبازدانه داشته باش -خزه  -در رسخس  یمتون کننده قبل لقاح  رو یم  یهبخش تغذ یلتشک (4

 توسنی   کننده هستند. ف یتهایکننده گامتوف  یهتغذ یبخشها
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 اند ( یح) الف و ب و ج صح 3 ینهگز _ 19

 ها :  ینهگز   تحلیل

با  یتوپالسیمس یها ی   از پروتئ دوک از بعض   یشود پس رشته ها مشاهده نیم یولسانی   یاهاناز گ یاری(در بسالف

 شود  ساخته یم یی غشا یها ی   پروتئ یهمکار 

 سوم  9فصل  (خط کتاب دریسب

دارد و  یتوکندریاست و م یاهبخش زنده گ یشهندارد (. ر  یشهشود ) خزه ر  مشاهده یم یاهاناز گ یاریدر بس یشه(ر ج

 شود یم ید ( تول ATP)  مولکول سوخن   یمیایی ش یانرژ  یتوکندریدر م

 دارند  ی   رشد نخست یاهان(همه گد

   
 

  3 ینهگز _ 20
 ها :  ینهگز   تحلیل

 نقش ندارد  یتاسپورف یهدر تغذ یتگامتوف  یاهانگ  ینشود و در ا در نهان دانه ها مشاهده یم ی(عنارص اوند1
دارد و در ساقه  ی   رشد پس یشهتنها ر  ی    چشود. در هو  مشاهده یم ی    چهو  علف   یاهو گ چویی  یاهاندر گ ی   (رشد پس2

 مشاهده کرد ی   توان رشد پس ان نیم
 باشند  یم ی   حاصل رشد پس یانهسال یها حلقه

 ) نویع یزوئید مانند و در رسخس ر  یشهشود. در خزه زوائد ر  یم یدهفتوسنی   کننده در خزه و رسخس د یت(گامتوف3
 شود  مانند ( مشاهده یم یشهزائده ر 

 یی  برگ تغ یکان ها  یانتک لپه است. در رو  یاهانمخصوص گ گوشن    یمضخ یبرگ ها یا کوتاه   یار بس ی(ساقه ا4
 یافتهشکل  یی  تغ یشود نه برگ ها مشاهده یم یافتهشکل 

 
 

 
 2 ینهگز _ 21

 فلس  یا : بال دانه  Eماده ،  یت: گامتوف Dچه ،  یشه:ر  C: لپه ها ،  B: پوشش دانه ،  A بخش
 ها :  ینهگز   تحلیل

ند منشا م ی(بخش و بخش از از بخش مادر 1  یپباشند ( پس هر دو بخش ژنوت از تخمک نسل قبل یم ) بخیسژ  یگی 
 
 
 دارند  یکسای

هالبومن در ذخ یاهگ  ینبازدانه تک لپه است. در دانه ا یاهگ  الله نویع یاه(گ2 نقش دارد و لپه ها کار  یی مواد غذا ی 
 دهند  را انجام یم یانرو  یبخش ها یر انتقال غذا به سا

هذخ ی یفهشود ، لپه هم وظ نهان دانه دو لپه که البومن مشاهده نیم یاهان: در گ نکته انتقال  یفهو هم وظ یساز  ی 
 . را دارند  یانرو  یبخش ها یر به سا یی مواد غذا

چه در دانه  یشهتوان گفت ر  یم نهان دانه دولپه است با توجه به شکل دانه ها در کتاب دریس یاهگ  (نخود نویع۳
 . بازدانه دو لپه به پوشش دانه متصل است یاهانگ  یها
 . ماده است یتهمان گامتوف ید (در دانه کاج تنها بخش هاپلوئ۴
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 است (  یحرد ج صحتنها مو )  ۳ ینهگز _ 22

 ها :  ینهگز   تحلیل

در نهاندانه دولپه  یانکننده رو   یهباشد. بخش تغذ ( گل رسخ نهاندانه دولپه و نرگس زرد نهاندانه تک لپه یمالف

 ) آلبومن ( است.  سه الیل یانکننده رو   یهباشد. در نهاندانه تک لپه بخش تغذ ) لپه ها ( یم یپلوئید د

 رو  یسهباشند. عالوه بر ک نهاندانه یم یاهانگ  ین( اب
 
 یه) در ال  یتوان سلول دو هسته ا یم ی   گرده ن  یسهدر ک یای

 . یافت(  یمغذ

 ( گج
 
با  یانرو  یلنهان دانه تشک یاهانشوند. در گ یم ی  دانه تکث ید تول یقدارند از طر  مثل جنیس ید که فقط تول  یاهای

 شود.  سلول تخم آغاز یم یمساو  ی  غ یمتقس

   یوندکزدن ، پ یوند ( در پد
ی
 داشته باشد.  یهاول یاهمتفاوت با گ ینی تواند ژنتوت یم یستن یهاول یاهاز گ که جزی

 

 

 

 1 ینهگز _ 23
 ها :  ینهگز   تحلیل

 یمتقس یقتعداد سلول ها از طر  یشقابل برگشت ابعاد سلول و افزا ی  غ یششود : افزا انجام یم یق( رشد به دو طر 1
یهر دو مورد نحوه قرار گ در   کند.   یم یی  ها در سلول ها تغ یزلولهر  ی 
  یک یاهانتوان گفت گ ( یم2

 
 ( کنند. ) خط کتاب دریس  رشد خود را کامل یم یی بودن مواد غذا ساله در صورت کاق

 هستند.  یز برگ ر  یاهانهستند. همه مو ها جزء گ چند ساله چویی  یاهاناز مو ها جزء گ یاری( بس۳
نهاندانه تک لپه ، لپه ها در  یاهانباشد. در گ نهاندانه تک لپه یم یاهاندهد جزء گ یم یلکه غالف تشک  یایه( گ۴

 نقش دارند.  یانبه رو  یی انتقال مواد غذا

 
 

 2 ینهگز _ 24
 ها :  ینهگز   تحلیل

  یتوکینی   گل : س  یشاخه ها شادایی ( 1
 هورمون یم ینکند. پس کاهش مقدار ا  یم یکرا تحر  یی زا یشهدر کشت بافت ، ر  یتوکینی   به س ی   اکس یباال نسبت

 قلمه ها نقش داشته باشد.  یی زا یشهر  یکتواند در تحر 
  یکتحر ( 2

 
لی   : ژ  جوانه زی   ییی

 گردد.   دانه دار نیم یها یوهم یدندانه گرد هورمون سبب یی  این
 چ( ۳

 
گ   ی   : اکس رأیس ی 
 ( شود.  جاننی  ی) جوانه ها ها رأیس یستممر  یمتقس یشتواند سبب افزا هورمون یم ینا کاهش
شود و  جوانه ها ترشح یم ینشود. بلکه از از طرف ا نیم رأیس یجوانه ها یمتقس یشهورمون باعث افزا ین: ا نکته

 
 

 شود.  یم جاننی  یرشد جوانه ها سبب بازدارندگ
  یلنزا : ات یماریمبارزه با عوامل ب( ۴
  هورمون یم این

 
 ( ی   پالسمول یقگل ها و برگ ها شود ) از طر   تواند سبب پژمردگ
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 2ینهگز   _ 25
 :  ا ه هنیز گ  لیلحت
 یز کلون است، که جهت تما  نویع یاهگ  ینشود ،ا مادر ساخته یم یاههم ارز با گ یاهدرکشت بافت و سلول واندام، گ(1

 است یتوکینی   و س ی   ان به خاطر اکس
 دو گونه متفاوت است.  یدورگه به خاطر ادغام پروتوپالست ها یاهگ(2
  یکژنت درمهندیس(۳

 
 ساخته یم یبنوترکDNAروش ینکند.در ا  یم یاهوارد گژن مطلوب  یک،  مثال توسط تفنگ ژی

 شود. 
 رخ نداده است یگژنت یی  ندارد، وتغ یشهشود، شاخه هم ر  زدن درختان شاخه درخت ساخته یم یوند درپ(۴
 

 
  ۳ ینهگز _ 26

 ها :  ینهگز   تحلیل
 ندارند.  یشهوجود دارد. خزه ها ر  ی   نخست یستممر  یاهاندر همه گ( 1
دارد اما  ی   پس یستمدو ساله ( اگرچه مر  علف   یاه) گ ی    چشود. هو  مشاهده یم چویی  یاهاندر گ یانهسال یحلقه ها( 2

 ندارد.  یانهحلقه سال
آوند  یاهباشند. در هر گ آوند یم یدارا یاهانگ  ینشود که ا در زنبق و رسخس مشاهده یم و افف   ین  زم یر ساقه ز ( ۳

 شود.  مشاهده یم یتوده ا یاندار جر 
  یگل ها ناکامل باشند و حلقه سوم ) دارا  یاهانگ  ینهستند. ممکن است در ا یعنارص آوند یاراگل دار د  یاهانگ(  ۴

 ماده مشاهده شود.  یتنها بخش ها یاهوجود نداشته باشد و در گ یاهنر ( اصال در گ یتگامتوف
 

 
 

 

 

 است ( یحتنها مورد ب صح)  2 ینهگز _ 27

 ها :  ینهگز   تحلیل

بخش  یر سا یا ها از رشد و نمو تخمدان و  یوهاست. م یوز م یمعدم انجام تقس یجهبدون دانه در نت یوهم ید ( تولالف

 شوند.  گل حاصل یم  یها

  یح( صحب

  یوم( چوب پنبه ، کامبج
ی
چوب پنبه ساز  یومشوند که کامب از پوست محسوب یم چوب پنبه ساز و آوند آبکش جزی

 و آوند آبکش زنده اند. 

ند گ  قرار یم یر از سه دسته ز  یگه طول روز و شب در در پاسخ ب از نظر گلدیه یاهان( اغلب گد : روز کوتاه ، روز  ی 

 . یستند سه دسته ن ینجز ا یاهانگ  توان برداشت کرد که برخ   تفاوت. از جمله باال یم بلند ، یی 
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 ۴ ینهگز _ 28

 ها :  ینهگز   تحلیل

1 ) 
 

  ید اس یک، آبس   یلن، ات ی   رشد : اکس نقش بازدارندگ

ل نیم یی به مراحل انتها مربوط یها یند فرا اکسی     کند.   نمو را کنی 

ل سنی   پروتئ یایهگ  یهمه هورمون ها( 2  ها نقش دارند.  ی   در کنی 

  ید اس یکنگهبان روزنه ( : آبس   یسلول ها ی   بسته شدن روزنه ها ) پالسمول( ۳

 دهد نه کاهش.  یم یشرا افزا یشهشود و فشار ر  ها یم یشههورمون سبب حفظ جذب آب توسط ر  این

 شوند.  نیم ید هورمون ها در رأس ساقه تول یننقش دارند. ا یی زا یشهر  یکدر تحر  ی   و اکس یتوکینی   س( ۴

 شود نه رأس ساقه.  یم ید رأس ساقه تول یگدر نزد ی   : اکس نکته

 
 

 ۴ ینهگز _ 29
 (قرا دارد. ی   )چوب نخست چویی  یچوب پنبه ساز در کنار اوند ها یومکامب(1
 دهد یم یلتشک یانهسال یاز در هر سال اغلب حلقه هااوند س یومکامب(2
 یر در ز  یومکامب  یندهند، ا یم یلنمو ساقه تشک 2در مرحله  یواستوانه اوند اوندساز، استوانه چویی  یومکامب(۳

 قرار دارد یاستوانه مرکز  یا پوست 
 ه خاطر دفع مواد زائد یمب چویی  یاهانشود،افتادن پوست در گ از پوست یم یی باعث افتادن بخش ها ی   رشد پس(۴

 باشد
 

 

 

 

 صحیح است.  3 هگزین  -30 
 :  ا ه هنیز گ  لیلحت
 دو ش یمن هدهاشم هناد ت  ثکت د یئو لپیر ت ناهایگ  ر د . د نتسه ا ه هنادناهن و  ا ه هنادز اب لو یت  ناس د قاف ناهایگ(1
 . تسیماز لا ز و یم میسقت ( هناد ) شنکا ر پ لماع د یلو ت یار ب . د و ش یمن هدهاشم ز و یم میسقت د یئو لپر ت ناهایگ  ر د(2
 . د و ش یم هدهاشم د ننام گر ب مئامض هز خ ر د . تسا هز خ د یئکا ر ت د قاف هایگ  (3
 هقلح ) نادمخت د ننام هدام یاه شخب تسا نکمم هناد ناهن ناهایگ  خ  ر ب ر د . تسا هنادناهن ا عطق نگکر آ د قاف هایگ  (4
 . د و ش یمن هدهاشم هایگ  ر د ی  ات و د حا قل تر و ص نیا ر د . د و شن هدهاشم ا ه لگ  ر د ( مر اهچ
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